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MCLChPiG -Gr.IVA/1/PN/2016     Otwock, dn.5.02.2016 r. 
 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla       
Dzieci w Otwocku przy ul, Reymonta 83/91”, Numer sprawy: 1/PN/2016. 

 
 
Od oferentów wpłynęły następujące zapytanie: 
 
1. Proszę o informację czy dokumenty wymienione w załączniku 1 do SIWZ dotyczące 

wyposażenia (karty katalogowe, atesty certyfikaty itp.} należy załączyć da oferty? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający wymaga dołączenia wymienionych dokumentów do oferty. 

 
Dot. załącznik nr 26. Panele nadłóżkowe. 
 
2. Prosimy Zamawiającego o informację czy będzie wymagał paneli nadłóżkowych 

poziomych czy pionowych?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga zaoferowania paneli poziomych 
 

3. Prosimy Zamawiającego o informację czy Zamawiający przewiduje dostawę tylko paneli 
1-stanowiskowych, czy panele zostaną podzielone na 1- i 2-stanowiskowe? Jeżeli tak,          
to proszę o podanie ilości paneli 1-stanowiskowych oraz paneli 2-stanowiskowych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza panele jedno oraz dwustanowiskowe , ilość wszystkich paneli 
należy przyjąć zgodnie z projektem 
 

4. Czy Zamawiający dopuści panele nadłóżkowe wyposażone w energooszczędne moduły 
LED? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza oświetlenie LED przy zachowaniu pozostałych wymogów jak             
w SIWZ 
 

5. Prosimy Zamawiającego o informację jakiej kategorii (5,6,6a) oraz typ (STP, FTP, UTP) 
gniazd teletechnicznych RJ 45 będzie wymagał? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga gniazda teletechniczne kategorii 6 oraz typ STP lub FTP 
 

6. Prosimy Zamawiającego o informację jakiego typu gniazda gazowe będzie wymagał             
w panelach nadłóżkowych – AGA lub DIN? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Gniazda typu AGA 
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Dotyczy: załączniki do PFU – zał. 2  kozetka lekarska 
 
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę, której producent nie posiada 

Certyfikatu ISO 13485 oraz ISO 9001, ale kozetka posiada atest higieniczny oraz 
deklarację CE? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ 
 

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę o długości 1880 mm?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w załączniku nr 2, Kozetka lekarska- kozetkę 
wykonaną ze stali nierdzewnej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę o wymiarach 1850 x 560 x 500 mm ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza 
 

Dotyczy: załączniki do PFU – zał. 3  wózek wanna 
 

11. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w załączniku nr 3,Wózek wanna do mycia 
pacjentów- wózka wyposażonego w regulację wysokości w zakresie od 542 do 834mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

12. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. nr 3 wózek wanna do mycia pacjentów- 
wózka o masie całkowitej 100kg? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o masie do 90 kg. 
 

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę zbudowany  z podstawy jezdnej 
o konstrukcji na wahaczach, z regulacją wysokości i wanna wykonaną z PCV? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę wykonany ze stali nierdzewnej 
standardowej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę o konstrukcji na wahaczach 
pozwalającej na regulację wysokości w zakresie 550 do 950 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę z leżem w postaci wanny                
z PVC? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z wanną wykonaną z PVC 
 

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę z leżem na stałe zmontowanym 
do konstrukcji? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 



 
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę ze stałym, lekkim przechyłem 

w kierunku spustu wody? (dot. pkt 10 opisu) 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę o masie całkowitej 75 kg? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o masie do 90 kg 
 

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę o dopuszczalnym obciążeniu 
140 kg? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wannę z wężem spustowym giętkim, 
mocowanym na stałe? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

Dotyczy: załączniki do PFU – zał. 4 – fotel dla matki 
 

22. Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaistniała pomyłka w opisie fotela dla matki - czy 
Zamawiający miał na myśli opisując „Rozkładane boki fotela które po rozłożeniu 
stanowią leże” – rozkładane oparcie i siedzisko ? Jeśli tak, prosimy o dopuszczenie                
w załączniku nr 4, Fotel dla matki- fotela o długości 850 mm (po złożeniu) i   1900 mm 
(po rozłożeniu)?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

23. Czy Zamawiający w fotelu dla matki wymaga podłokietników? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga zaoferowania fotela, który w pozycji do siedzenia posiada boki 
stanowiące podłokietniki  
  

24. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w załączniku nr 4, Fotel dla matki o poniższych 
parametrach: 

Dwufunkcyjność: łóżko i fotel 

Długość: 85 cm (po złożeniu)  190 cm (po rozłożeniu)  

Szerokość 65cm  

Wysokość: 106cm  

Maksymalne dopuszczalne obciążenie:  120 kg 

Łatwe w użytkowaniu i proste w obsłudze, rozkładane i składane za jednym ruchem, 
bez użycia siły, wyposażone w kółeczka z blokadą. 

Rama łóżka wykonana ze stali węglowej pokrytej farbą proszkową  



Leże wypełnione pianką poliuretanową pokryte z zewnątrz materiałem 
skóropodobnym, odpornym na załamanie, ścieranie, przebarwienia, zabezpieczone 

przed przenikaniem płynów do wnętrza. 

Segmenty łóżka tapicerowane ze szwami wewnątrz, pokryte tkaniną zmywalną, 
odporną na działanie środków czyszczących z możliwością mycia i dezynfekcji, łatwe 

do utrzymania w czystości   

Wytrzymałe, z możliwością użytkowania przez wiele lat. 

Możliwość wyboru kolorystyki tapicerki obić 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
25. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w załączniku nr 4, Fotel dla matki - fotel             

o głębokości 650 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
26. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w załączniku nr 4, Fotel dla matki - fotel               

o wysokości 1060 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
Dotyczy załącznik do PFU – zał 21 – meble ze stali nierdzewnej 
 
27. Czy Zamawiający może wyjaśnić zapis w załączniku nr 21, Meble ze stali nierdzewnej-  

„Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania                 
do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika” na którym etapie Zamawiający określi 
szerokość i głębokość szuflad?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Na etapie uzgodnień po podpisaniu umowy 

 
28. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w załączniku nr 21, Meble ze stali nierdzewnej- 

półki ze skokową regulacją wysokości położenia regulacja co 45mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
29. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowanie w załączniku nr 21 - Meble ze stali 

nierdzewnej- korpusów wykonanych z podwójnej ścianki? Prosimy zwrócić uwagę na to, 
że wykonanie mebli w całości z podwójnej ścianki nie jest konieczne, a tylko zwiększa 
cenę  mebli co jest niekorzystne dla Zamawiającego.  

 Odpowiedź Zamawiającego: 
 Nie, zgodnie z SIWZ 

 
30. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowanie w załączniku nr 21 -  Meble ze stali 

nierdzewnej- wykonania regałów w technologii szkieletu konstrukcyjnego wypełnionego 
profilowaną blachą w technologii zamkniętej kasety z podwójną ścianką? Prosimy 
zwrócić uwagę na to, że półki w regałach są dodatkowo wzmocnione i nie wymagają 
wykonania z podwójnej ścianki. Wykonanie regału z podwójnej ścianki niekorzystnie 
wpływa na cenę zaoferowanego regału.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 



 
Dotyczy załączniki do PFU – załącznik 24 – stolik zabiegowy 
 
31. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w załączniku nr 24, Stolik zabiegowy - stolik           

o głębokości 720 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
Dotyczy załącznik do PFU – załącznik 1 a 
 
32. Czy Zamawiający może określić w załączniku nr 1 a - Zlewozmywak gospodarczy,            

poz. 48,163, 187 i 419 - wymiary zlewozmywaka? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zlewozmywaki o wymiarach około 450 x 400 x 250 mm 

 
33. Czy Zamawiający może opisać w załączniku nr 1 a -  poz. 199, Zabudowa ze stali 

nierdzewnej dł. 330cm- jakie szafki mają tworzyć zabudowę? Czy szafki z drzwiami 
uchylnymi, jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi czy też szafki z szufladami? Czy 
zabudowa ma uwzględniać również szafki wiszące? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga wyboru z pośród szafek z drzwiami uchylnymi, jdnoskrzydłowymi, 
dwuskrzydłowymi oraz szafki z szufladami 

 
34. Czy Zamawiający może opisać w załączniku nr 1 a, poz. 245, Zabudowa ze stali 

nierdzewnej dł. 330cm- jakie szafki mają tworzyć zabudowę? Czy szafki z drzwiami 
uchylnymi, jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi czy też szafki z szufladami?                 
Czy zabudowa ma uwzględniać również szafki wiszące? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga wyboru z pośród szafek z drzwiami uchylnymi, 
jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi oraz szafki z szufladami 

 
35. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. 1 a poz. 248, 350, 369, 399, 414, 418, 430 

i 432 - Stojak na 2 worki na odpady- stojak o wymiarach gabarytowych: 
780x440x710mm?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
36. Czy Zamawiający może opisać w załączniku nr 1 a  poz. 340 - Zabudowa ze stali 

nierdzewnej dł. 230cm- jakie szafki mają tworzyć zabudowę? Czy szafki z drzwiami 
uchylnymi, jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi czy też szafki z szufladami?                
Czy zabudowa ma uwzględniać również szafki wiszące? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga wyboru z pośród szafek z drzwiami uchylnymi, 
jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi oraz szafki z szufladami 

 
37. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zał. 1 a poz. 357 -  Stolik typu Mayo – stolik        

z regulacją wysokości w zakresie 960 do 1370mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
38. Czy Zamawiający może opisać w załączniku nr 1 a  poz.411 , Zabudowa ze stali 

nierdzewnej dł. 230 cm- jakie szafki mają tworzyć zabudowę? Czy szafki z drzwiami 
uchylnymi, jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi czy też szafki z szufladami?                
Czy zabudowa ma uwzględniać również szafki wiszące? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga wyboru z pośród szafek z drzwiami uchylnymi, 
jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi oraz szafki z szufladami 



 
39. Czy Zamawiający może określić w zał. 1 a poz. 87, 410, 428 i 439 Uchwyty dla NSP- 

długość uchwytów?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Długości uchwytów należy dopasować do oferowanej ceramiki sanitarnej  

 
Dotyczy załączniki do PFU – zał. 8 – lampa zabiegowa 
 
40. Czy Zamawiający wymaga metalowej, jednorodnej podstawy o szerokości do 640mm,         

co powoduje że lampa jest bardziej stabilna, a podstawa jest bardziej wytrzymała? 
Rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
41. Czy Zamawiający wymaga, aby przewód do podłączenia lampy miał dł. 4m? 

Takie rozwiązanie znacznie ułatwia komfort pracy użytkownikowi. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
42. Czy Zamawiający wymaga, żeby przewód zasilający posiadał uziemienie zgodnie             

z bezpieczeństwem sprzętów medycznych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
Dotyczy załączniki do PFU – zał. 15 – stół zabiegowy 
 
43. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 2, długość stołu z blatem między 2120 mm a 2130 mm? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
44. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 5, regulację oparcia pleców: -50° do +70°? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
45. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 6, regulacje podgłówka: -45° do +25° ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
46. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 8, przechył anty-Trendelenburga : 30° ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
47. Czy Zamawiający wymaga w pkt. 8, przechył anty-Trendelenburga : 30° ?  

Jest to standard w stołach operacyjno-zabiegowych. Wymagana przez zamawiającego 
wartość 17° jest niewystarczająca do prowadzenie niektórych zabiegów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza proponowany zakres 

 
48. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 10, zakres regulacji kąta odchylenia podnóżków             

w płaszczyźnie poziomej: 0° do 150° ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
49. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 11, regulację wysokości blatu za pomocą nożnej pompy 

hydraulicznej w zakresie 690 mm do 1050 mm ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 



 
50. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 12, dwie dźwignie pompy po stronie podgłówka, 

skierowane w stronę podgłówka ?   
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie dopuszcza 

 
51. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 13, regulację przechyłów wzdłużnych za pomocą 

pompy hydraulicznej ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
52. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 14, konstrukcję stołu wykonaną ze stali nierdzewnej ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
53. Czy Zamawiający wymaga w pkt. 14, aby konstrukcja stołu wykonana była ze stali 

nierdzewnej ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
Dotyczy załączniki do PFU – zał. 17 i zał. 1 a – ławka korytarzowa 
 
54. Prosimy o wyjaśnienie jaką ławkę korytarzową Zamawiający miał na myśli? 

W załączniku nr 17 opisano ławkę 3 –siedziskową,  natomiast w załączniku 1 a – opisana 
została ławka 4 siedziskowa. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z załącznikiem nr 17 SIWZ – ławka ma mieć 3 siedziska, parametry wg 
załącznika. 

 
55. Jeśli Zamawiający wymaga ławki 3 siedziskowej, prosimy o dopuszczenie ławki, 

posiadającej 3 połączone ze sobą siedziska o poniższych wymiarach: 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z załącznikiem nr 17 SIWZ – ławka ma mieć 3 siedziska, parametry wg 
załącznika. 
 

56. Jeśli Zamawiający wymaga ławki 4 siedziskowej, prosimy o dopuszczenie ławki, 
posiadającej 3 połączone ze sobą siedziska o poniższych wymiarach: 



 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z załącznikiem nr 17 SIWZ – ławka ma mieć 3 siedziska, parametry wg 
załącznika. 
 

Dotyczy załącznik do PFU – zał. 20 – kontener zamykany 
 
57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontener zamykany o szerokości zewnętrznej 

1100 mm ? Wymiar ten różni się od wymaganych (włączając tolerancję podaną przez 
Zamawiającego) tylko o 10 mm i nie ma znaczenia przy użytkowaniu kontenera. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

58. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontener zamykany o wymiarach zewn. 1090 
x 690 x1515 (h), wewn. 1000 x 600 x 1270 (h) ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

Dotyczy załącznik do PFU – zał.  nr 22 meble biurowe 
 

59. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble biurowe z certyfikatem wystawionym 
przez niezależną jednostkę certyfikującą lecz nie akredytowaną przez PCA (Polskie 
Centrum Akredytacji) ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ. 
 

Dotyczy załącznik do PFU – zał.  nr 23 stolik zabiegowy 
 

60. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik zabiegowy na stelażu aluminiowo-
stalowym lakierowanym proszkowo na kolor biały, z blatem ze stali kwasoodpornej             
gat. OH18N9  o wymiarach 805 x 430 x 890 mm ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

Dotyczy załącznik do PFU – zał.  nr 26 panel przyłóżkowy 
 

61. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamiast oświetlenia ogólnego 1 x 39W- 
oświetlenie 1 x 54W? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

Dotyczy załącznik do PFU 1 a – dozowniki  
 

62. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dozowniki mydła z wymiennymi butelkami 
zamiast woreczków? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 



 
 

Dotyczy załącznik do PFU – zał. 27 – RTG + stacja lekarska  
 

63. Pkt. 13.16 Prosimy o dopuszczenie stacji bez narzędzi dla pomiaru skoliozy oraz kąta. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

64. Pkt. 13.19 Czy Zamawiający dopuści sytuację, w której pomiary i komentarze                   
nie funkcjonują jako jedna “Warstwa” zdjęcia? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

65. Pkt. 13.24, 13.24.1 Prosimy o dopuszczenie oprogramowania bez opcji blendowania.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

66. Pkt. 14 Prosimy o sprecyzowanie ilu stacji lekarskich oczekuje Zamawiający w związku        
z tym, iż wymagane jest dostarczenie 5 licencji. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

Dotyczy załącznik do PFU – zał. nr 9 – wózek do rozwożenia leków, zał. nr 10 – wózek 
zabiegowy, zał. nr 23 i 24 – stolik zabiegowy 

 
67. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do rozwożenia leków, wózek 

zabiegowy i stoliki zabiegowe wykonane w całości ze stali nierdzewnej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
 

Dotyczy załączniki do PFU – zał. Nr 9 – wózek do rozwożenia leków 
 

68. Poz 12 opisu – Czy Zamawiający dopuści konstrukcję wózka wykonaną w całości                
z  aluminium eloksalowanego -  umożliwiającego mycie wózka w komorach myjących 
lub z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących, podstawa wózka                  
z otworami ułatwiającymi suszenie? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

69. Poz 7 opisu - Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 3 tace z modułami           
do sortowania leków dla min 24 pacjentów? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza 
 

70. Poz 9 opisu -  Czy Zamawiający dopuści 1 wysuwaną tacę z 4 pojemnikami o głębokości 
min 114 mm z możliwością opisania ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

71. Poz 10 opisu -  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z blatem wykonanym  
z tworzywa sztucznego - z ABS-u posiadającym odporność na ogólnie stosowane               
w szpitalach środki dezynfekujące, chwyt do przetaczania wózka zintegrowany z bokiem 
wózka ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 



72. Poz. 13 opisu -  Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne wózka  720 x 600 x 1000 
mm +/-50mm ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

73. Czy Zamawiający dopuści wózek z Deklaracją Zgodności Producenta? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga zaoferowania wózka posiadającego deklarację zgodności CE 
wydaną przez producenta oraz zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych lub 
powiadomienie do Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. 
 

Załącznik nr 3 – Wózek wanna do mycia pacjentów 

74. Czy Zamawiający wymaga wózka z centralną blokadą kół, co pozwala na łatwe 
manewrowanie wózkiem przez jedną osobę? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

75. Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości na pantografie                
w zakresie odpowiadającym wymogom Zamawiającego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

76. Czy Zamawiający wymaga, by barierki boczne były wykonane ze stali nierdzewnej,             
co gwarantuje dłuższe i estetyczne użytkowanie wózka?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
Załącznik nr 11 – Łóżko szpitalne 

77. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z ramą? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

78. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego konstrukcja wykonana jest z profili 
stalowych o przekroju 3x4 cm, które gwarantują stabilność konstrukcji i wysokie 
obciążenie użytkowe zarówno dla dzieci, jak i pacjentów dorosłych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

79. Czy Zamawiający wymaga by leże było wypełnione metalowymi profilowanymi 
lamelami, co znacznie ułatwia czyszczenie i dezynfekcję? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

80. Czy Zamawiający wymaga by leże było wypełnione płytami ABS, co znacznie ułatwia 
czyszczenie i dezynfekcję? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

81. Czy Zamawiający dopuści by zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca wzdłuż 
było w segmencie łydek? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ 

 
 
 



82. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego zakres kąta nachylenia segmentu oparcia uda 
wynosi 0-37° i tylko nieznacznie różni się od oczekiwanego zakresu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
83. Czy Zamawiający dopuści wieszak kroplówki wykonany z aluminium? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
84. Czy Zamawiający dopuści wieszak kroplówki chromowany? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
85. Czy Zamawiający dopuści wieszak kroplówki wykonany ze stali malowanej proszkowo? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
86. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o bezpiecznym obciążeniu roboczym 200 kg? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
87. Czy Zamawiający dopuści materac bez właściwości antystatycznych? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
88. Czy Zamawiający dopuści materac bez możliwości prasowania? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
89. Materaca  o jakiej wysokości wymaga Zamawiający? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga materaca o wysokości min. 12 cm 

 
Załącznik nr 12 – łóżko dziecięce 

90. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 1360 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

91. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 1660 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

92. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 690 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

93. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 840 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

94. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości leża regulowanej w zakresie 820-1140? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

95. Czy Zamawiający dopuści łóżko składające się z leża z poręczami, podstawy łóżka              
nie połączonych z boku kolumnami? 



Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

96. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego segmenty leża wypełnione są profilowanymi 
metalowymi lamelami? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

97. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kątem nachylenia oparcia pleców 0 - 36°? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

98. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 100 mm, z czego 3 koła 
są z blokadą i 1 koło z funkcją jazdy kierunkowej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

99. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej kuwety pod leżem? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

100. Czy Zamawiający dopuści materac bez właściwości antystatycznych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

101. Czy Zamawiający dopuści materac bez możliwości prasowania? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

102. Materaca  o jakiej wysokości  wymaga Zamawiający? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga materaca o wysokości min. 6 cm 
 

Załącznik nr 14 – Szafka przyłóżkowa 
103. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat boczny wykonany 

z profilowanego tworzywa ABS, z krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed 
upadkiem? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

104. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym wykonanym                     
z tworzywa ABS? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

105. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat główny ma wymiary: 
450x420 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

106. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat główny ma wymiary: 
450x380 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 
 



107. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat boczny ma wymiary: 
660x430 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

108. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której wysokość wynosi 910 mm             
i różni się nieznacznie od wymaganego wymiaru? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

109. Czy Zamawiający wymaga, by wnętrze dolnej części szafki oprócz podziału 
poziomego (półka) miało jeszcze podział pionowy, umożliwiający wstawienie 1,5 l 
butelki? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

110. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą certyfikaty ISO 13485             
i ISO 9001 tylko producenta? Wykonawca jest zdania, iż procedurze przetargowej 
oceniany jest wyrób i jego cechy a nie oferent. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 
Załącznik nr 16 – Wózek do transportu chorych 

111. Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości na pantografie, 
którego konstrukcja wykonana jest ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, leże 
podzielone na dwa segmenty, a podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

112. Czy Zamawiający dopuści wózek z drucianym koszem na rzeczy pacjenta, zamiast 
półki, umieszczonym pod leżem? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

113. Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacja TR i ATR dostępną przy 
pomocy dźwigni ręcznej, umieszczonej pod leżem od strony nóg pacjenta? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

114. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w nożny pedał do hydraulicznej 
regulacji wysokości bez użycia rąk umieszczony od strony nóg pacjenta? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

115. Czy Zamawiający dopuści wózek, który dwie dźwignie centralnej blokady ma 
zlokalizowane od strony nóg pacjenta? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

116. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-66°? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

117. Czy Zamawiający dopuści wózek, który posiada cztery kółka odbojowe, a nie posiada 
listew odbojowych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 



 
118. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia wózka            

ze stali nierdzewnej, zlokalizowany od strony nóg pacjenta, bez składanych uchwytów od 
strony głowy pacjenta? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

119. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego bezpieczne obciążenie robocze wynosi 170 
kg? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

120. Czy Zamawiający dopuści wózek ze zintegrowanym uchwytem na wieszak kroplówki 
od strony segmentu pleców, który zapewnia łatwy i szybki montaż i demontaż wieszaka?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
Załącznik nr 3 
121. Czy Zamawiający w punkcie 2 dopuści do zaoferowania podstawę hydrauliczną? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

122. Czy zamawiający dopuści w punkcie 5 dopuści do zaoferowania kolumnę pozwalająca 
na regulację wysokości w zakresie 540 -830 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

123. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 8 dopuści do zaoferowania wannę z gumy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z wanną wykonaną z PVC 
 

124. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 10 dopuści do zaoferowania leżę ze stałym 
spadem 2°? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

125. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 11 dopuści do zaoferowania wymiary 
zewnętrzne wózka dł.x szer. w mm 2130x780.mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

126. Czy Zamawiający dopuść w punkcie 12 dopuści do zaoferowania masę całkowitą 100 
kg? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o masie do 90 kg 

 
Załącznik nr 8 
127. Czy Zamawiający w punkcie 3 dopuści do zaoferowania regulację lampy w zakresie 

695 -1874 mm?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
128. Czy Zamawiający w punkcie 5 dopuści do zaoferowania natężenie światła 50 000 lux? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 



129. Czy Zamawiający w punkcie 7 dopuści do zaoferowania bez obrotu ramienia                       
w miejscu łączenia z tubusem? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

130. Czy Zamawiający w punkcie 8 dopuści do zaoferowania zakres kątowej regulacji 
ramienia na przegubie z tubusem 95 °?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

131. Czy Zamawiający w punkcie 9 dopuści do zaoferowania kąt obrotu głowicy Lampy 
360 °? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

132. Czy Zamawiający w punkcie 10 dopuści do zaoferowania wagę całkowitą 41 kg                
z akumulatorami ( głowica 4 kg)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
Załącznik nr 15 
133. Czy Zamawiający w punkcie 6 dopuści do zaoferowania regulacje podgłówka -45° do 

+45°? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie dopuszcza. 
 

134. Czy Zamawiający w punkcie 7 dopuści do zaoferowania przechył Trendelenburg 20°? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

135. Czy Zamawiający w punkcie 8 dopuści do zaoferowania przechył anty — 
Trendelenburg 45°? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

136. Czy Zamawiający w punkcie 15 dopuści do zaoferowania konstrukcje stołu ze stali 
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

137. Czy Zamawiający w punkcie 19 dopuści do zaoferowania materace 50 mm 
poliuretanowe  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 

 
Załącznik nr 21 
138. Czy Zamawiający w punkcie 6 dopuści do zaoferowania prowadnice samodociągowe 

z pełnym wysuwem? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

139. Czy Zamawiający w punkcie 7 dopuści do zaoferowania meble na nóżkach                      
o wysokości 140 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
 



140. Czy Zamawiający w punkcie 10 dopuści do zaoferowania półki w szafkach                     
ze skokowa  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

Załącznik nr 24 
141. Czy Zamawiający w punkcie 6 dopuści do zaoferowania szerokość x głębokość 

całkowitą 900x720 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

Aparatu RTG do radiografii cyfrowej bezpośredniej 
Cyfrowy Aparat RTG do zdjęć kostnych ze statywem płucnym i kolumną podłogową oraz 
stacją lekarską 
Dotyczy pkt. I 
142. Czy Zamawiający dopuści do przetargu system rtg z sufitowym zawieszeniem lampy 

rtg, zapewniającym pionową i poziomą ekspozycję rtg ? 
Takie rozwiązanie jest absolutnie równoważne do wymaganego, a wygodniejsze                    
w eksploatacji i nie ogranicza konkurencji. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

Dotyczy pkt. I ppkt. 3 
143. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg z zakresem pionowego ruchu lampy 

40-200 cm ? 
Taka minimalna różnica nie ma praktycznie wpływu na możliwości diagnostyczne 
aparatu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza zakres 40-200 cm 
 

Dotyczy pkt. II ppkt. 9  
144. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg o częstotliwości generatora 50 kHz? 

Taka częstotliwość zapewnia ostre i powtarzalne zdjęcia rentgenowskie.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ 
 

Dotyczy pkt. III ppkt 7  
145. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z lampą o obrocie anody 9700 obr./min 

Pragniemy podkreślić, że anody lamp wysokoobrotowych są znacznie trwalsze,                    
co zapewnia ich dłuższą żywotność przy dużych obciążeniach. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza lampę o obrocie anody 9700 obr./min 
 

Dotyczy pkt. IV ppkt. 8 
146. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat rtg z detektorem o wielkości piksela 

125 µm, rozmiarze 350x430mm, ale o matrycy 9 MP ? 
Wymagana wartość min. 10 MP przy pozostałych minimalnych wymaganiach                   
(tzn. opisanych w pkt. 3, 5, 8) fizycznie nie jest możliwa do spełnienia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nie, zgodnie z SIWZ i jego aktualizacja z dnia 22-01-2016r. 

 
Dotyczy pkt. V ppkt. 16 
147. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o odległości górnej krawędzi blatu           

od detektora 8 cm ? 
Taka minimalna różnica nie ma praktycznie wpływu na możliwości diagnostyczne 
aparatu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 



Tak, Zamawiający dopuszcza aparat o odległości górnej krawędzi blatu od detektora 
równą 8 cm 

 
Dotyczy pkt. VI ppkt. 3 
148. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem ruchu pionowego detektora 

na kolumnie (promienia centralnego) 38-190 cm ? 
Taka minimalna różnica nie ma praktycznie wpływu na możliwości diagnostyczne 
aparatu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, zamawiający dopuszcza aparat z zakresem ruchu pionowego detektora na kolumnie 
(promienia centralnego) równym 38-190 cm.  
 

Tabela techniczna nr 6 - krzesło stacjonarne pkt. 2 oraz 3 tabeli 
149. Zamawiający opisując fotel obrotowy wg załącznika nr 5 – wymaga użycia pianek 

trudnozapalnych „Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań 
zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości 
wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii,          
z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert”.            
Czy taka sama pianka ma być wykorzystana w krzesłach stacjonarnych zał. nr 6 – pozycja 
2 oraz 3 tabeli? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Krzesło stacjonarne musi posiadać ten sam standard pianek trudno-zapalnych jak krzesła 
obrotowe z załącznika nr 5. Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem              
z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyć oświadczenie producenta               
o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej 
technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert 
 

Tabela techniczna nr 7 - krzesło socjalne – pkt. 4 tabeli 
150. Czy Zamawiający wymaga wyboru koloru krzeseł z palety min. 10 barw? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga wyboru koloru krzeseł z palety min. 10 barw okładzin HPL 
 

Tabela techniczna nr 11 – łóżko szpitalne pkt. 3 
151. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające leże 

podzielone na 4 segmenty wypełnione panelami z siatki montowanymi na stałe                     
w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia oraz w segmencie lędźwiowym 
wypełnionym metalowymi kształtownikami lakierowanymi proszkowo?                         
Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w tego typu łóżkach szpitalnych. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 

 
Tabela techniczna nr 15 – stół zabiegowy – pkt. 22 
152. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających 

zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych               
z dnia 2 sierpnia 2012r, Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających 
z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez 
podmioty na (…) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci 
zgłoszenia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych. Podstawa 
prawna: KOMUNIKAT PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW 
LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH            
z dnia 2 sierpnia 2012 r. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 
 
 



 
 

Tabela techniczna nr 18 – meble kuchenne – pkt. 4  
153. Czy Zamawiający dopuści meble na stopkach aluminiowych o wys. 100mm                     

z regulacją poziomu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

Tabela techniczna nr 18 – meble kuchenne – pkt. 5  
154. Zamawiający podaje „szuflady BLUM typu Gametbox”, natomiast system producenta 

BLUM, to system Tandembox. Różni producenci posiadają równoważne systemy, zatem 
pytanie, czy Zamawiający wymaga prowadnic szuflad z cichym domykiem i dociągiem 
szuflad bez względu na producenta systemu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga prowadnic szuflad z cichym domykiem i dociągiem szuflad. 
 

Zał. nr 1 a 0 zestawienie sprzętowe 
155. Czy w ramach pozycji nr 357 zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu Mayo 

z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie od 920 do 1370 mm? Podany w tabeli 
technicznej zakres wydaję się być błędny. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


